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Agenţie de marketing digital
adoptă MiniCRM şi creşte
vânzările cu 30% în primele
şase luni

Cum îți crești vânzările cu un sistem CRM?
Section 1
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INTRODUCERE
De peste 10 ani, Emiral Media face „online-ul să lucreze” pentru fiecare dintre cei
300 de clienţi activi pe piaţa locală. Cu o puternică amprentă antreprenorială,
compania oferă servicii complete de marketing digital, de la creare de site-uri
„smart” până la campanii de promovare pe diverse medii sociale. Pentru că nu poţi
oferi servicii de transformare digitală decât dacă eşti o companie smart, Emiral
Media a adoptat la începutul anului 2016 un mod modern de lucru, bazat pe
soluţia online de gestiune a relaţiilor cu clienţii MiniCRM. În doar câteva luni,
echipa Emiral a reuşit să scurteze ciclul mediu de vânzare la doar 45 de zile şi să
obţină o creştere generală vânzărilor cu 30% pe prima jumătate a anului.
„Cu MiniCRM, o soluţie online plătită pe baza unui abonament
lunar, am reuşit să creştem vânzările cu 30%.

Soluţie: MiniCRM
Client: Emiral Media
Număr utilizatori: 8
Pachet: Profesional

Amortizarea

costurilor pentru cei opt utilizatori a fost aproape instant.”
Mircea Săplăcan, Fondator Emiral Media
Emiral Media este o companie românească tradiţională: 12
angajaţi cu responsabilităţi multiple, atmosferă de familie, relaţii apropiate cu
clienţii etc. Pornită în 2006, de la nevoia multor companii de a a avea un website
funcţional, Emiral şi-a extins, în timp ,atât serviciile cât şi baza de clienţi.

2

Astfel, în 2015, compania a ajuns într-o etapă în care activitatea

Astfel, integrarea unui om nou şi dura foarte mult timp, iar

a devenit coerenta şi mai bine organizată. Informaţiile despre

productivitatea era afectată.

clienţi au fost consolidate în baze de date, iar managementul a
început să se bazeze pe rapoarte pentru urmărirea productivităţii
şi a dezvoltării afacerii. Acest moment l-a făcut pe Mircea
Săplăcan, fondatorul Emiral Media, să-şi dorească mai mult în
termeni de control, eficientă şi viziune şi să înţeleagă că are
nevoie de o soluţie inteligentă pentru gestiunea relaţiilor cu clienţii
(CRM).
SITUAȚIA INIȚIALĂ
Până în 2016, Emiral Media şi-a bazat activitatea de relaţionare cu
clienţii exclusiv pe Excel. Exista un fişier care centraliza toate

”Excel-ul este un instrument bun care te ajută să păstrezi
centralizat informaţiile, însă nu oferă răspuns la întrebările
esenţiale pe care şi le pune un manager: Ce valoare aduce un
client, care este încărcarea unui om de vânzări, cât durează până
când un prospect devine client? Nu aveam niciodată o imagine în
timp real a ceea ce făceam şi întotdeauna aflam prea târziu despre
situaţiile critice, unde aş fi putut interveni, ca manager,pentru
găsirea unei soluţii. Prin urmare, Excel-ul îşi arată limitările la un
moment dat şi trebuie făcut pasul către un nivel superior,”
consideră Mircea Săplăcan.

datele şi pe care angajaţii îl partajau din Dropbox sau Google
Drive. În mod evident, acest mod de lucru avea o serie de
neajunsuri: apăreau numeroase înregistrări redundante, versiuni
multiple ale fişierului atunci când era salvat local. Pentru că
fişierul Excel avea deja o dimensiune apreciabilă apăreau frecvent
erori la deschidere. Analiza efectivă a datelor era complicată,
deoarece solicita aplicarea a numeroase filtre şi sortări, iar
obţinerea unui raport săptămânal dura peste o oră. Mai mult,
pentru că nu exista o bază de date accesibilă simultan de toţi
angajaţii, o parte din informaţii erau salvate local de fiecare agent
de vânzări şi se pierdeau la plecarea acestuia din firmă.
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Motivat de dorinţa unei schimbări profunde a modului de lucru,

Pentru Emiral, achiziţia unui CRM Online a fost de la început

Mircea Săplăcan a început o informare atentă asupra soluţiilor

opţiunea principală. Fiind o companie din domeniul digital, Emiral

disponibile, despre care afirmă: ”am aflat despre existenţa şi

este obişnuită cu externalizarea resurselor IT. Compania foloseşte

avantajele utilizării unei soluţii CRM de la un consultant de

în mod curent infrastructură IT din cloud pentru proiectele de

business şi mi-am dat seama imediat că este ceea ce aveam

dezvoltare site-uri web şi înţelege avantajele conceptului la nivel

nevoie. După o analiză a pieţei şi discuţii cu mai mulţi furnizori am

de costuri şi flexibilitate.

optat pentru MiniCRM, soluţia care m-a convins că ne poate oferi
cele mai multe beneficii la cel mai bun cost.”
ALEGEREA SOLUȚIEI
Emiral Media a ales MiniCRM pentru că este o soluţie simplă,
uşor de utilizat și care înglobează multă expertiză de vânzări. A
contat şi ca MiniCRM este o soluţie online, care nu implică
achiziția de licenţe şi nici echipamente IT, fiind accesibilă prin
Internet pe baza unui abonament lunar. Compania a evaluat şi
alte soluţii similare, însă MiniCRM a oferit cel mai bun raport costbeneficii. Emiral Media a ales pachetul Profesional, pentru opt
utilizatori. „Pentru că este online, MiniCRM presupune un efort
financiar minim la achiziţie. Nu am cumpărat servere, licenţe şi nici
alte servicii de suport. Alături de soluţie, mi-a plăcut echipa, avem
valori asemănătoare la nivel de eficienţă, focalizare pe obiective și
rezultate. Ne place să găsim sens în ceea ce facem şi să avem
relaţii de calitate”, mai afirmă Mircea Săplăcan.

O decizie importantă luată de Emiral Media fost analiza activităţii
alături de un consultant de business şi optimizarea modului de
lucru, atât la nivel de vânzări cât și ca strategie de interacțiune cu
clienţii. Această îmbunătăţire a proceselor a făcut ca Emiral Media
să fie mai pregătită pentru trecerea la MiniCRM, iar angajaţii să-şi
însuşească mai ușor noul mod de lucru. Cu ajutorul echipei de
suport a MiniCRM, într-o primă etapă, Emiral Media a făcut
funcţional modul de Vânzări, iar ulterior cel de Clienţi, care
gestionează contractele şi toate interacțiunile și documentele
aferente unui contact, Project Management, Help desk şi chiar un
modul HR, care permite gestiunea informaţiilor despre angajaţi şi
colaboratori. Pentru importul bazei de date a fost necesară
ajustarea fişierului Excel la nivel de câmpuri, făcându-se totodată
şi o prelucrare suplimentară a celor peste 5 mii de înregistrări,
pentru ca în MiniCRM să ajungă informaţii cât mai curate.
Procesul de import în sine a fost asigurat de funcţionalităţile
specifice ale aplicaţiei.
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BENEFICII
În ianuarie 2016, la 2 luni după primele contacte cu reprezentanţii

„În tot cea ce fac îmi place să găsesc sens și să înţeleg la ce mă

MiniCRM, Emiral Media a trecut la un mod nou de lucru, care

ajută. Inclusiv, care sunt câştigurile aduse de MiniCRM?”

includea atât gestiunea relaţiilor cu clienţii cât şi managementul
proiectelor, facturare şi chiar gestiunea angajaţilor, precum şi un
sistem extins de gestiunea a partenerilor de afaceri.

Emiral Media a câştigat vizibilitate asupra întregii activităţi, prin
informaţiile pe care MiniCRM le oferă în timp real. De asemenea,
MiniCRM a adus un plus de disciplină și rigurozitate în procesul

În mod curent, compania foloseşte versiunea MiniCRM

de vânzări, prin modul pragmatic în care tratează evoluţia unui

Profesional pentru opt utilizatori, cu acces în aplicaţie atât de pe

lead către oportunitate şi client. Astfel, întreaga echipă a câştigat

desktop şi laptop cât şi de pe mobil.

timp şi eficiență, iar Emiral Media a obţinut, în primele şase luni
după utilizarea MiniCRM, o creştere de 30% a vânzărilor şi
scurtarea ciclului de vânzare la 45 de zile.
„Acum, în procesul de vânzare, avem doar oportunităţi reale şi nu
mai pierdem timp cu aspecte şi întâlniri lipsite de relevanţă.
Suntem mult mai eficienţi ca organizaţie, deşi suntem aceeaşi
echipă și lucram pe aceeaşi piaţă. După însuşirea modului de
lucru din MiniCRM, am reuşit să gestionăm de două până la de
trei ori mai multe contacte la nivelul unei luni, pentru ca aplicaţia
ne induce un mod de lucru disciplinat şi ne ajuta să avem o
încărcare optimă ”, afirmă Mircea Săplăcan.
La fel de importate pentru bunul mers al activităţii sunt şi
rapoartele manageriale oferite de MiniCRM şi care devin cel mai
bun suport în luarea deciziilor.
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Cele mai frecvente rapoarte rulate de Emiral Media sunt legate

Într-o companie mică, toţi angajaţii derulează mai multe activităţi

de: sursa lead-urilor, eficiența canalelor de promovare şi a

şi au nevoie de focus și mobilitate ca să îşi poate îndeplini toate

campaniilor de marketing, domeniile de activitate ale clienţilor

sarcinile. Complementar, managementul are nevoie de vizibilitate

cheie, rate de conversie, evoluţia ciclul de vânzare etc. Pentru că

şi informaţii pentru a lua cele mai bune decizii în timp util.

CRM-ul oferă mai multă vizibilitate asupra activităţii, Emiral Media
a putut genera mai multe campanii de marketing şi implicit
colecta mai multe lead-uri. Datele introduse în sistem au arătat o
creştere de peste 50% a lead-urilor colectate, după utilizarea
MiniCRM.

„MiniCRM mă ajută să anticipez rezultatele să pot face uşor o
proiecţie a vânzărilor şi a veniturilor care urmează să intre în
companie. Acum ştiu cât durează să închidem un contract, de la
primele contacte până la vânzarea efectivă, dar şi când trebuie să
intervin pentru a finaliza o negociere,” încheie Mircea Săplăcan.

Un alt aspect unde MiniCRM are un impact deosebit este acela al
monitorizării plăților efectuate de către clienţi şi alertarea
automată a acestora la scadența facturilor. De cele mai multe ori,
depăşirile de plată sunt cauzate de neglijentă, iar simpla notificare
a unui client este suficientă pentru a debloca situaţia. Echipa
Emiral Media nu mai pierde timp cu verificarea situaţiei pentru
fiecare client şi expedierea manuală a unor mesaje de informare.
De asemenea, rata de respectare a termenelor de plată s-a
îmbunătăţit considerabil.
Pentru Emiral Media, trecerea la MiniCRM a marcat intrarea într-o
nouă etapă de dezvoltare, care pune „tehnologia să lucreze”
pentru fiecare tranzacţie finalizată şi client câştigat.
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